Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü Toplantıları (APEC)
Çin Halk Cumhuriyeti, 5-11 Kasım

APEC üye ülke ve bölgelerinin (Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Endonezya,
Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Malezya, Meksiko, Yeni Zellanda, Papua Yeni Gine,
Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayvan, Amerika, Vietnam) toplam nüfusu 2.8
milyardır. APEC; dünya toplam nüfusunun %40’ını, dünya ekonomisinin %57’sini ve
dünya ticaretinin %48’ini temsil etmektedir.

“22. APEC Ekonomileri Liderleri Zirvesi” Gündemi

5-11 Kasım tarihleri arasında Pekin Huairou Bölgesi’nde düzenlenen APEC
toplantılarında Çin, öncelikli olarak; Yeni İpek Yolu Gelişimi planını ve bu plan
kapsamında yer alan, Çin’den Orta Asya’ya ve Avrupa’ya uzanan yeni ticaret yolu,
deniz yolu, altyapı yatırım fonu, bölgesel gelişim bankası, halklararası iletişim
konularını ele almıştır.

Toplantılarda öne çıkarılan konu başlıklarının Çin’in küresel konularda ağırlıklı bir
role sahip olmasına yönelik çabalar olduğu söylenebilir.

Toplantılarda öne çıkan başlıca konular:

FTAA – Asya Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi:
APEC liderleri Amerika’nın karşı duruşuna rağmen Asya Pasifik Serbest Ticaret
Bölgesi’nin (FTAA) kurulması konusunda hem fikir olmuş, konu ile ilgili fizibilite
çalışmalarının resmen başlatılmasına onay vermiştir.
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APEC Ekomileri Liderleri bölgesel ekonominin bütünleşmesine katkıda bulunmak ve
Asya-Pasifik Bölgesi’nin gelişimi için gerekli yeni dinamikleri yaratmak açısından
FTAA’in gerekliliğine inandıklarını belirtmişlerdir. Liderler, toplantılar sonunda
yayımladıkları bir deklerasyonla FTAA kapsamında yer alan ekonomilerin yaşadığı
problemleri ele alan bir çalışmanın başlatılmasını onaylamıştır. 2016 yılının sonunda
bu konuda bir görüş belgesi sunulacaktır.

APEC resmi gözlemcisi Pasifik Ekonomik İşbirliği Konseyi: “ Tüm APEC üyelerini
içine alan yüksek kaliteli bir FTAAP dünya ekonomisini 2025 yılı itibariyle 2.4 trilyon
dolar değerinde büyütür.”

Bölgeler arası iletişimin arttırılması

APEC Ekonomi Liderleri toplantılarının sonucunda, 2025 yılı itibariyle bölgeler ve
halklararasındaki iletişimin arttırılması, altyapı sorunlarına çözüm getirilmesi
konularında hedefler belirlenmiştir.

Liderler, bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar, altyapı olanakları, bölgesel
etkileşimi

arttırmada

aktif

olan

kurumlar

arasındaki

kapasite

farklılıkları,

mevzuatlardaki farklılıklar ve kısıtlamalar, kapasite azlığı vb. gibi sorunlara çözüm
getirilmesi amacıyla birlikte çalışma arzusunda olduklarını dile getirmişlerdir. Özellikle,
bölgelerarası kalkınma farklılıkların giderilmesinde önemli bir rol oynacak olan altyapı
yatırımlarına finansal açıdan destek verilmesi konusunda hem fikir olduklarını
açıklamışlardır.

Bu çerçevede; Asya ülkelerindeki finansal sorunlara çözüm bulunması amacıyla
APEC toplantılarının hemen öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jingpin, 40 milyar dolara
İpek Yolu Fonu oluşturacaklarını duyurmuştur. Öte yandan, Xi, toplantılarda APEC
kapasite gelişimi ve kurumlararası iletişimi geliştirmek için 10 milyon dolar finansman
sağlayacaklarını ve gelişmekte olan APEC üye ülkelerinde yatırımı ve ticareti

geliştirmeye yönelik hizmet veren 1500 adet eğitim merkezi kuracaklarını duyurmuştur.

PWC: “Asya altyapı pazarının önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama %7-8 oranında
büyümesi ve 2025 yılı itibariyle 5.3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor (diğer bir
değişle; Asya Pasifik Bölgesi’nin dünya altyapı pazarındaki toplam payının %60
olması bekleniyor)

Çin’in APEC toplantılarında altyapı konularına ağırlık vermesi ile ilgili olarak, Çin’in
kendisine bu alanda pazar yaratmak istdeği yorumları yapılmaktadır.

İnovasyon Alanında Etkileşim

Bölgelerarası inovasyona yönelik paylaşımların arttırılması, halklararası iletişimin
arttırılması, kültürel etkileşim konularında gelişim sağlanması toplantılarda ayrıca öne
çıkarılan konular olmuştur. Bu amaca hizmet etmek amacıyla, toplantılarda 2020 yılı
itibariyle APEC üye ülkelerinden 1 milyon öğrenciye “öğrenci değişimi ve burs”
imkanı tanınması, 2025 yılı itibariyle, APEC üyeleri arasında 800 milyon turistin
bölgelerarası seyahat yapmasına imkan tanınması hedefi konulmuştur.

Çin ve Amerika Vize Anlaşması

APEC Toplantılarında, Çin ve Amerika karşılıklı olarak iş ve turist vizelerinin süresini
en fazla 10 yıl geçerli olmak üzere uzatma ve çoklu giriş imkanı sağlama kararı
aldıklarını duyurmuştur. Böylece, iki ülke arasındaki turistik ve iş seyahatlerinin
arttırılmasına fayda sağlanacaktır.

The White House: Çinli vatandaşlara verilen vizelerin sürelerinin uzatılaması,
Amerikan ekonomisine 85 milyar dolar katkı yapacak, 440 bin kişiye istihdam
sağlayacaktır.

Bölgesel Gelişimi Arttıracak Dinamikler

2014 yılının ilk yarısında Asya Pasifik ekonomisi, dış ticaret ortamının kötülemesi ve
buna bağlı olarak dış talepteki azalma, uluslararası ticarette yaşanan anlaşmazlıklar,
gelişmiş ülkelerin ekonomisinde yaşanan toparlanma süreci vb. gibi nedenlerden dolayı
yalnızca %3.9 oranında büyüme kaydetmiştir. Liderler Asya Pasifik’te sürdürülebilir
ve dengeli bir ekonomik gelişimi sağlamak için aşağıdaki konularda gelişimin
sağlanması gerektiğinde hemfikir olmuştur.

Gelişmekte olan üye ülkelerdeki yapısal reformların derinleştirilmesi (Bu konu ile ilgili
olarak 2015 yılında “Yapısal Reformlar APEC Zirvesi Bakanlar Toplantısı” yapılması
kararlaştırılmıştır. Gelirler arası farklılıklar konusu da toplantıların gündeminde yer
alacaktır)
Inovsayona dayalı gelişim
Ekonomik reformlar
Kentleşme

Öte yandan; internet ekonomisi, gıda güvenliği, sağlık sektörü, tarımda sürdürülebilir
gelişim, sosyal sorumluluk, iş etiği, rüşvetle mücadele ve kadının ekonomiye katkısı
konuları da liderlerin önümüzdeki dönemde birlikte çalışacakları konular arasında yer
almıştır.

Bu yıl Çin’de düzenlenen APEC toplantıları, APEC Ekonomileri’nin gelişimi açısından
önemli bir yıl olarak görülüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi APEC toplantıları öncesi
yaptığı konuşmada 25 yılı geride bırakan APEC'in yeni bir tarihi başlangıçta
bulunacağını belirtmiştir.

